SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg11
Onze gids Annemie had nog zo haar best gedaan en een hele dag uitgetrokken om de beste
plekjes voor ons uit te zoeken maar de God van de gidsen was blijkbaar vertoornd want hij
had alle rampspoed op haar losgelaten. Het mooie grasland waar ze al eerder haar oog op
had laten vallen bleek plots gemaaid, en om het Wijfelterbroek door te komen waren
minstens lieslaarzen nodig!
We hebben dan onze toevlucht genomen tot de Kettingdijk en het aanpalende struingebied
en dat was duidelijk de moeite waard.

Groeten van Jan

Als derde keer goede keer wordt kunnen we volgende woensdag
gaan we rondneuzen in de Maat.
Daarom op woensdag 28 juli om 18:30 uur afspraak aan “Het
Jagershof” in de Waterstraat 43 Mol

We zagen:
Planten (98 soorten)
Akkerdistel
Beklierde basterdwederik
Bezemkruiskruid
Biezenknoppen
Bijvoet
Bleke klaproos
Boerenwormkruid
Bosbies
Boskortsteel
Brede wespenorchis
Dagkoekoeksbloem
Duinriet
Duizendblad
Echte kamille
Echte valeriaan
Fioringras
Framboos
Geel nagelkruid
Gekroesde melkdistel
Gewone berenklauw
Gewone brunel
Gewone engelwortel
Gewone hennepnetel
Gewone raket
Gewone rolklaver
Gewoon struisgras
Gewoon varkensgras
Glanshaver
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote kattenstaart
Grote waterweegbree
Grote wederik
Grote weegbree
Haagwinde
Hazelaar
Hazenpootje
Helmkruid spec.
Hennegras
Herderstasje
Hondsdraf
Hondspeterselie
Hopklaver
Kale jonker
Kantig hertshooi
Kleefkruid
Klein timoteegras + Gewoon
timoteegras
Kluwenzuring
Knopig helmkruid
Kompassla
Koninginnekruid
Kropaar
Kruipende boterbloem
Kweek
Mannagras
Mannetjesvaren
Melganzenvoet
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moeraswalstro
Paardenbloem spec.
Peen

Cirsium arvense
Epilobium ciliatum
Senecio inaequidens
Juncus conglomeratus
Artemisia vulgaris
Papaver dubium
Tanacetum vulgare
Scirpus sylvaticus
Brachypodium sylvaticum
Epipactis helleborine
Silene dioica
Calamagrostis epigejos
Achillea millefolium
Matricaria chamomilla
Valeriana officinalis
Agrostis stolonifera
Rubus idaeus
Geum urbanum
Sonchus asper
Heracleum sphondylium
Prunella vulgaris
Angelica sylvestris
Galeopsis tetrahit
Sisymbrium officinale
Lotus corniculatus
Agrostis capillaris
Polygonum aviculare
Arrhenatherum elatius
Urtica dioica
Sparganium erectum
Lythrum salicaria
Alisma plantago-aquatica
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Convolvulus sepium
Corylus avellana
Trifolium arvense
Scrophularia spec.
Calamagrostis canescens
Capsella bursa-pastoris
Glechoma hederacea
Aethusa cynapium
Medicago lupulina
Cirsium palustre
Hypericum maculatum
Galium aparine

http://waarneming.nl/waarneming/view/220684343
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684405
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684351
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684384
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684333
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684372
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220684711
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684409
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684373
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684350
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684346
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684342
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220684712
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684375
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684368
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684401
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684415
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684356
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684345
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684370
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684417
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684408
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684348
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684377
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684383
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684382
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684359
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684353
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220684713
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730914
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684387
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684406
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684332
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684340
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684389
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684390
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684395
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730215
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684393
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684374
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684419
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684364
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684355
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684398
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684338
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684354

Phleum nodosum + Phleum
pratense
Rumex conglomeratus
Scrophularia nodosa
Lactuca serriola
Eupatorium cannabinum
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Elymus repens
Glyceria fluitans
Dryopteris filix-mas
Chenopodium album
Lotus pedunculatus
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Taraxacum spec.
Daucus carota

http://waarneming.nl/waarneming/view/220684378
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684404
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684344
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684361
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684335
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684341
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684380
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684358
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684407
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684420
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684363
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684399
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684331
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684403
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220684714
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730218

Perzikkruid
Pijpenstrootje
Pitrus
Ridderzuring
Riet
Rietzwenkgras
Robertskruid
Rode klaver
Ruw beemdgras
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Speerdistel
Spiesmelde
Stijf havikskruid
Stijve zegge
Straatgras
Veenwortel
Veldrus
Vlasbekje
Vogelwikke
Vrouwenmantel spec.
Watermunt
Waterpeper
Wijfjesvaren
Wilde bertram
Wilg spec.
Wilgenroosje
Witte dovenetel
Witte honingklaver
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte berk
Zeegroene rus
Zomereik
Zwarte braam
Zwarte els

Persicaria maculosa
Molinia caerulea
Juncus effusus
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Schedonorus arundinaceus
Geranium robertianum
Trifolium pratense
Poa trivialis
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Cirsium vulgare
Atriplex prostrata
Hieracium laevigatum
Carex elata
Poa annua
Persicaria amphibia
Juncus acutiflorus
Linaria vulgaris
Vicia cracca
Alchemilla spec.
Mentha aquatica
Persicaria hydropiper
Athyrium filix-femina
Achillea ptarmica
Salix spec.
Chamaenerion angustifolium
Lamium album
Melilotus albus
Trifolium repens
Lycopus europaeus
Betula pubescens
Juncus inflexus
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

http://waarneming.nl/waarneming/view/220684413
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684392
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684414
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684349
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684336
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684381
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684362
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684397
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684360
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684412
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684386
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684357
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730224
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684347
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684394
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684376
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684402
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684410
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684367
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684396
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684334
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730913
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684400
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730206
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684371
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684391
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684388
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684365
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684369
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684418
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684385
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684411
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684416
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684352
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684339
http://waarneming.nl/waarneming/view/220684366

Korstmossen (15 soorten)
Ammoniakschotelkorst
Dun schaduwmos
Gestippeld schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Groot dooiermos
Heksenvingermos
Kapjesvingermos
Lichtvlekje
Melig takmos
Tweesporig vliesje
Vals dooiermos
Witte schotelkorst
Lipstickmos

Lecanora barkmaniana
Hyperphyscia adglutinata
Punctelia subrudecta
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Xanthoria parietina
Physcia tenella
Physcia adscendens
Phlyctis argena
Ramalina farinacea
Athelia arachnoidea
Candelaria concolor
Lecanora chlarotera
Illosporiopsis christiansenii

http://waarneming.nl/waarneming/view/220730233
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730223
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730172
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730188
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730179
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730187
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730199
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730198
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730197
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730178
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730232
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730234
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730177
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730175
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730176

Paddenstoelen (2 soorten)
Elzenvlag
Myxomyceet indet

Taphrina alni
Myxomycota indet.

http://waarneming.nl/waarneming/view/220730182
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730189

Diertjes (32 soorten)
Atalanta
Azuurwaterjuffer
Biesbladroller onbekend
Bruin zandoogje
Donkere marmeruil
Elzenhaantje
Elzennerfhoekmijt
Geelgors
Gewone barnsteenslak

Vanessa atalanta
Coenagrion puella
Bactra spec.
Maniola jurtina
Deltote pygarga
Agelastica alni
Eriophyes inangulis
Emberiza citrinella
Succinea putris

http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730917
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730204
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730200
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730918
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730186
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730210
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730181
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730916
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730201

Gewone grasmot
Gewone slobkousbij
Gewone zakdrager
Granietmot onbekend
Grote groene sabelsprinkhaan
Helmkruidbladwesp (imago)
Helmkruidbladwesp (rups)
Hooibeestje
Kegelbijvlieg
Koevinkje
Lichte zandvedermot
Lieveling
Sint-jacobsvlinder
Snorzweefvlieg
Strekspin onbekend
Strontvlieg
Strooiselmot
Stro-uiltje
Tengere pantserjuffer

Chrysoteuchia culmella
Macropis europaea
Psyche casta
Scoparia/Eudonia spec.
Tettigonia viridissima
Tenthredo scrophulariae
Tenthredo scrophulariae
Coenonympha pamphilus
Eristalis pertinax
Aphantopus hyperantus
Gillmeria pallidactyla
Timandra comae
Tyria jacobaeae
Episyrphus balteatus
Tetragnathidae indet.
Scathophaga stercoraria
Endotricha flammealis
Rivula sericealis
Lestes virens

http://waarneming.nl/waarneming/view/220730203
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730211
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730213
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730208
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730191
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730229
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730226
http://waarnemingen.be/waarneming/view/220730919
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730219
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730194
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730185
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730174
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730195
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730222
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730207
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730220
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730217
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730180
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730193

Veelstippig Aziatisch
lieveheersbeestje
Waterleliemot
Weideschorpioenvlieg
(geen nederlandse naam)

Harmonia axyridis f.
succinea
Elophila nymphaeata
Panorpa vulgaris
Aphrophora salicina

http://waarneming.nl/waarneming/view/220730209
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730205
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730190
http://waarneming.nl/waarneming/view/220730221

Leuke plaatjes van Peter

Deze rupsen zijn niet de toekomst van een mooie vlinder maar wel de bastaardrups van de
Helmkruidbladwesp hieronder! Een mooie waarneming die we aan de oplettendheid van
Guido te danken hebben

Jozefa spoorde ons aan om in dit seizoen op
zoek te gaan naar de Elzenvlag een paddenstoel
die Elzenvruchten parasiteert. En ja ze hadden
heel snel de buit binnen!

De Brede wespenorchis is een beetje de underdog onder de orchideeen maar zijn
bloempjes blijven zeker met de loep het bekijken waard.

Niet altijd aanwezig maar altijd weer in het oog springend is het donkerblauwe bloempje
centraal in de schermbloem van Peen

Deze Slobkousbij heeft nog geen slobkousen aan.

De naam alleen maakt hem al bijzonder deze snorzweefvlieg

Lichte zandvedermot

In de flora lees je dat de sporendoosjes van het Wijfjesvaren een commavorm hebben.
Peter bracht dat mooi in beeld.

Er waren natuurlijk ook Slobkousjes. Hier bij de Lossing

En struinend

De gids zorgde niet enkel voor een fijne wandeling maar nodigde nadien ook nog uit voor
een nabespreking!

